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 منى الدغيمي 
هنــــاك اجمــــاع بــــني اخلبراء 
االقتصاديني واملسؤولني في عدد 
من الشركات على ان االزمة املالية 
واالقتصاديــــة العاملية كشــــفت 
اخللل الواضح في تركيبة البنية 
التشــــريعية املالية واالقتصادية 
في البالد كمــــا انهم اجمعوا على 
ان التوتر املتواصل بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية في السنوات 
املاضية ســــاهم بشــــكل كبير في 
اتســــاع هوة اخللــــل التي غطت 
عليها الفوائض املالية الناجتة عن 
االرتفاع في أسعار النفط حيث لم 
تستغل في تشييد مشاريع تنموية 
حقيقية، ولشدة وقع االزمة املالية 
العاملية على االقتصاد احمللي فقد 
ادت تداعياتها الى مخاطر انكشاف 
البنوك واحتماالت تصفية بعض 
الشــــركات فضال عــــن قيام اغلب 
الشركات بتقليص الوظائف امام 
املواطنــــني خالفا لتســــريح آالف 
األجانب األمر الذي ســــيؤثر على 
العديد من القطاعات السيما التجزئة 
والعقار في املرحلة املقبلة، وفي ظل 
االتهامات املتبادلة بني السلطتني 
حول ســــوء األوضاع االقتصادية 
التي دفعت الكثير من املواطنني الى 
عدم الرغبة في وجود مجلس األمة 
وتعليق احلياة البرملانية في البالد 
فان حكمة صاحب الســــمو االمير 
لــــم تصل الى احلد الذي وصل له 
عموم املواطنني بل انه حرص على 
استمرار احلياة البرملانية في البالد 
مع مطالبته األعضاء املنتخبني بأن 
يضعوا مصلحة البالد واملواطنني 

فوق كل اعتبار.
ونظرا لكثرة القضايا االقتصادية 
التي يجب ان تكون من اولويات 
اعضاء مجلــــس االمة اجلديد فإن 
«األنباء» قامت باستطالع آراء خبراء 
اقتصاديني ومسؤولني حول أهم 
األولويات في القضايا والتشريعات 
االقتصادية حيــــث انه كان هناك 
اجماع على إعطاء مشاريع التنمية 
االقتصادية األولوية على أجندة 
أعضاء مجلس األمة وكذلك القوانني 
االقتصادية التي تساهم في التعجيل 
بعمليات التنمية االقتصادية مثل 
 B.O.Tادخال تعديالت على قانون الـ
واقرار قانون اســــتقرار الشركات 
التجارية وقانون هيئة سوق املال 
وغيرها مــــن القوانني التي تعمل 
على حتقيق رغبة صاحب السمو 
في ان تكون الكويت مركزا ماليا 

وجتاريا في املنطقة.
في البداية رأى رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشــــركة 
أرجان العقارية خالد املشعان أن 
من الضــــروري على مجلس األمة 
اجلديد التركيز على قضية اإلسكان 
بالدرجة األولى ودعا إلى ضرورة 
النظر في قانوني ٨ و٩ وقانون الـ 
B.O.T وأضاف املشعان انه يجب 
تفعيل دور القطاع اخلاص ومنحه 

األهمية في دفع عجلة التنمية.

األمن االقتصادي

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي 
والعضو املنتدب لشــــركة وربة 
لالستثمار وليد العصفور مطلب 
املشعان وشدد على أهمية النظر في 
القوانني املتعلقة بالتنمية باعتبارها 
اللبنة األولى لبناء صرح اقتصادي 

تقام وفق نظام ppp، خصوصا أن 
التشريعات القائمة ال تفي مبتطلبات 
املرحلة السيما فيما يتعلق باملدة 
املقررة قانونا إلدارة املشاريع من 
قبل القطاع اخلاص، وكذلك فيما 
يتعلق بإحجام املصارف البنكية 
في متويــــل مثل تلك املشــــاريع 
أو اشــــتراطاتها الصعبــــة وعليه 
نتطلع إلــــى وجود قانون يتواءم 

مع متطلبات املرحلة.
ـ إيجــــاد صيغــــة توافقية   ٤
حلقول الشــــمال: إن إقرار قانون 
حقوق الشــــمال يعد نقطة حتول 
كبيرة في مجال االستثمار األجنبي 
فــــي الكويت، وهذا ما نتطلع إليه 
خــــالل تلك الفتــــرة الزمنية التي 
اتفقنا فيهــــا على حتويل الكويت 
ملركز مالي وحضاري، ولكن إقرار 
مثل هــــذا القانون يجب أن يكون 
بصيغة حتفظ للكويت والكويتيني 
مدخراتهــــم الطبيعية بل وتخلق 
لهم فرص عمــــل تؤهلهم لقيادة 

الكويت.
٥ـ  إقرار التعديالت التشريعية 
لسوق الكويت لألوراق املالية: لقد 
أصبحت أسواق البورصة اليوم من 
املرتكزات األساسية في اقتصاد دول 
العالم، بل ومحط أنظار الكثير من 
القانونيني والساسة واالقتصاديني، 
ومن ثم البد مــــن إقرار تعديالت 
تشريعية ومنها إنشاء هيئة مستقلة 
للســــوق، وكذلك فصل الســــلطة 
الرقابية عن الســــلطة التنفيذية، 
وكذلك تفعيل القوانني والقرارات 
املتعلقة بالشفافية واإلعالن عن 
املصالح مبختلف أشكالها التي من 
شأنها حماية صغار املستثمرين.

٦ ـ إنشــــاء هيئــــة مســــتقلة 
لالستثمار األجنبي وتفعيل قانونها: 
يتطلب منا لتحقيق األهداف التي 
نصبوا إليها لتحويل الكويت ملركز 
مالي وحضاري أن نفعل القوانني 
املتعلقة باملســــتثمرين األجانب 
كقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠١ واملتعلق 
بتنظيم االستثمار املباشر لرأس 
املال األجنبي فــــي الكويت ومنها 
املواد ١٣/١٢/١١/١٠/٩/٨/٧/٦/٥، بل إن 
ما نتطلع إليه اليوم هو أن تكون 
هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم 
عمل املستثمر األجنبي، كما نتطلع 
إلى تعديل مسمى املستثمر األجنبي 
في ذلك القانون وتسميته باملستثمر 

اإلستراتيجي.
٧- استحداث عقوبات مغلظة 
بقانون امللكية الفكرية: تشكل ظاهرة 
القرصنة الفكرية في الكويت إرهابا 

سليم البنية، وأعرب عن أمله في أن 
يركز مجلس األمة في الفترة املقبلة 
على البنية التحتية وأن يعمل على 
تفنيد كل اخلالفات الشــــخصية 
والطائفية التي من شأنها أن تخل 

باألمن االقتصادي.

البنية التحتية

وعلــــى صعيد متصــــل دعت 
رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية 
لالستثمار جناة السويدي إلى سن 
التشريعات املتعلقة مبشاريع البنية 
التحتية، مشيرة إلى أن هذه املشاريع 
من املقومات األساسية التي تؤهل 
شركات القطاع اخلاص لتكون فاعلة 
وتخلق فرص عمل وتشجع الشباب 
الكويتــــي على اخللــــق واالبتكار 
والتعويل على الــــذات. وأضافت 
الســــويدي أن املشاريع التنموية 
من شأنها أن جتعل الكويت مركزا 
ماليا وجتاريا وحتقق هذا املطلب أو 
احللم وتخرجه من بوتقة األقاويل 
الفضفاضة وطالبت بضرورة ترك 
اخلالفات السياسية واحلسابات 
الشخصية والتفكير اجلدي والفعلي 
في حاضر الكويت الذي سيرسم 

فيما بعد مالمح مستقبلها.
ومن جهة أخرى دعت السويدي 
مجلس األمــــة اجلديد إلى تنقيح 
بعــــض بنود الالئحــــة التنفيذية 
لقانون االستقرار املالي وتفعيله 
بشــــكل يخدم مصالح الشركات 

واملصلحة االقتصادية العامة.

العنصر البشري

ومن جانبه شدد رئيس مجلس 
إدارة مجموعة ماستر للطيران د.بدر 
السعد على أهمية النظر في تفعيل 
دور القطاع اخلاص والسيما منح 
أهمية للعنصر البشري، موضحا 
أن على «املجلس» النظر في قانون 
حماية العامل الكويتي في القطاع 
اخلاص وعدم فصله فصال تعسفيا. 
وأشــــار الى أن هــــذه القوانني من 
حزمة قوانني طرحت على املجالس 
الســــابقة. وطالب في ذات اإلطار 
بإزاحــــة كل العراقيل واملعوقات 
في التشريعات السابقة وجعلها 
مرنة ومواكبة للحاضر االقتصادي 

ومستفيدة من أخطاء املاضي.

قانون االستقرار

وعلــــى صعيــــد متصــــل أكد 
عضو مجلس إدارة شركة الصفاة 
لالستثمار ومدير عام شركة بوبيان 
لألسماك عزام الفليج على ضرورة 
املصادقة على قانون االستقرار املالي 
بعد إجراء بعض التعديالت عليه 
وخاصة منها التي مت اقتراحها من 
طرف غرفة التجارة والصناعة. ودعا 
كل أعضاء املجلس الى أن يتحدوا 

لصالح االقتصاد الكويتي.

تقادم التشريعات

بورســــلي  أمانــــي  د.  ورأت 
واألســــتاذة في جامعــــة الكويت 
املتخصصة في أســــواق املال أن 
على املجلس أن يوحد كل عناصره 
من أجل التركيز على التشريعات 
التي فيها قصور، مشيرة إلى تقادم 
التشريعات وعدم مواكبتها للتطور 
االقتصادي العاملي. ودعت بورسلي 
إلى ضــــرورة تركيز العضو على 
نوعية التشريع وقوته وأهميته 

تعاني منه الشركات األجنبية، بل 
تعزف عن جعل الكويت أحد مراكز 
البينية بســــبب ظاهرة  جتارتها 
القرصنة الفكريــــة، فالكل يتذكر 
تقرير االئتالف الدولي للشركات 
األميركية الذي يجعل من الكويت 
احدى أكثر الدول سوءا في مجال 
القرصنة الفكرية ومن ثم كان لزاما 
تعديل قانون امللكية الفكرية لسنة 
١٩٩٩ باستحداث عقوبات مغلظة 
لردع تلك القرصنة التي أصبحت 

شبه منظمة.
٨- استحداث هيئة للسياحة: 
من أهم عوامل حتويل الكويت ملركز 
مالي وحضاري دعم السياحة في 
الكويت، وملا كانت الكويت لألسف 
حتى ساعة إعداد تلك الدراسة لم 
تخصص ميزانية للبنية التحتية، 
ولدعم السياحة في الكويت أصبح 
من الضروري أن تخصص احلكومة 
املوقرة ميزانيــــة ضخمة إلعادة 
هيكلــــة البنية التحتيــــة وإقامة 
التنمية والسياحة على  مشاريع 
أن تشــــرف على ذلك هيئة تنشأ 
لدعم الســــياحة في الكويت وفق 

خطط مدروسة.
٩- الســــماح لألجانب بتملك 
الشقق الســــكنية: إن من عوامل 
االستقرار االجتماعي وجود مسكن 
خاص، وعليه البد من الســــماح 
لألجانب بتملك الشقق السكنية على 
أن يكون ذلك وفق ضوابط العدد 
واملساحة، خصوصا أن األجنبي 
غالبــــا ما يقوم بنقــــل أمواله إلى 
بالده أوال بأول، فلذا ملاذا ال تتاح 
له الفرصة في أن يجعل من الكويت 
مركزا ألمواله وذلك من خالل متلكه 
للعقار السكني؟ وهذا حتما سيعود 

على سوق العقار بالنفع.
١٠- تعديل قانون اإليجارات: 
نظرا لالرتفاع املستمر في أجارات 
العقارات السكنية والتجارية فالبد 
من تعديل قانون اإليجارات لسنة 
١٩٧٨ بوضع ضابط في حتديد قيمة 
اإليجار كوضــــع حد أعلى للقيمة 
اإليجارية، وهذا التعديل قد أضيف 
اخيرا في احدى الدول اخلليجية 

وهي قطر الشقيقة.

اقتصاد متكامل

من جانبه طالب نائب رئيس 
مجلس ادارة شركة املال للتمويل 
واالســــتثمار عبداهللا جنيب املال 
بعدم إلغاء قانون االستقرار املالي، 
مشيرا إلى أنه إذا كان هناك خلل 
فيجب تعديلــــه دون اللجوء إلى 
إلغائه لتفــــادي اي خلل قد يؤثر 
ســــلبا على الوضع االقتصادي. 
وبشــــأن القطاع العقاري دعا املال 
إلى ضرورة تفعيل السوق العقاري 
السيما بعد قطع اخلطوط التمويلية 
من البنــــوك احملليــــة التي أبدت 
حتفظا في دعم هذا القطاع متمنيا 
في ذات السياق أن يشمل قانون 
االستقرار املالي القطاع العقاري. 
ودعا أعضاء املجلس اجلديد الى 
أن ينظروا إلى االقتصاد كاقتصاد 
متكامل واال ينظروا إلى قطاع دون 
اآلخر والعمل على معاجلة األوضاع 
بشكل متكامل عن طريق املعاجلة 
الشاملة. وأكد ضرورة عدم معارضة 
التشريعات املطروحة الهادفة إلى 
حتسني الوضع االقتصادي من اجل 
املعارضة دون طرح أسباب منطقية. 

في خدمة الظرف الراهن.
وطالبت بأهمية إعادة النظر في 
قانون الشركات التجارية. واعتبرت 
أن هذا التشريع أساسي وجوهري. 
وأضافت أن قانون هيئة سوق املال 
كذلك يعتبر مطلبا مهما يضاف إلى 
بقية املطالب األخرى واستعرضت 
كذلك بورسلي مجموعة من القوانني 
املهمة التــــي تعاني مــــن قصور 
وبحاجة إلى تعديالت مستعجلة 
لصالح خدمــــة االقتصاد الوطني 
السيما قانون املستثمر األجنبي 
وقانون اخلصخصــــة. وفي ذات 
السياق قالت: «أنا ال أطمح الى أن 
يرفع العضو شــــعار أنه مرر كما 
هائال مــــن القوانني بقدر ما اطمح 
إلى تعديل هذه القوانني وتفعيلها 

على أرض الواقع».
وأضافــــت فــــي ذات اإلطار أن 
التشــــريعات  مجموعة مهمة من 
بحاجة إلى إعادة النظر الســــيما 
قانــــون التجــــارة من عــــام ١٩٨٠ 
وقانون املتاجرة بالعقار السكني 
٨ و٩ وختمت بورسلي قولها: «نحن 
نطمح الى وضع خطــــة لتنويع 
مصادر دخل الكويت وعدم االكتفاء 

بأحادية املوارد».

المشاريع النشطة

ومن وجهة نظر مساعد املدير 
العام لشركة املطوع والقاضي صالح 
التركيز  الزعابي طالب بضرورة 
على مشاريع التنمية والسيما كل 
املشاريع النشطة في قطاع اخلدمات 
الصحية وغيرها. ورأى الزعابي 
أنه من املفروض العمل على سن 
القوانني التي تخدم سوق الكويت 
لألوراق املالية السيما تفعيل قانون 
هيئة سوق املال. واشار الزعابي إلى 
ضرورة اإلسراع في القوانني التي 
من شأنها أن تساعد على تخطي 

األزمة الراهنة.

الرغبة الجادة

وأكد مسؤول الدائرة القانونية 
مبجموعة شركات كويتية وخليجية 
سعد الريس أنه ينبغي على أعضاء 
مجلس األمة اجلدد استثمار الرغبة 
اجلــــادة والصادقة للقيادة العليا 
للبالد ممثلة في صاحب الســــمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في إرساء دعائم حتويل 
الكويت ملركز مالي وحضاري وعليه 
يجب على أعضاء مجلس األمة اجلدد 

وأكد املال على ضرورة املباشرة في 
املصادقة على قانون هيئة سوق 
املال حلماية البورصة من أي هزات 
مفاجئة.كما شدد املال على ضرورة 
تغيير بعض البنود في قانون الـ 
B.O.T والسيما كل ما يتعلق باملدة 
في اجناز املشروع. ومن جهة أخرى 
طالب أعضاء املجلس بأن يحرصوا 
على إلزام احلكومة بتنفيذ املشاريع 
التي أقرت في امليزانيات السابقة، 
مشيرا إلى أن املجلس إذا كان نشطا 
حقا فانه سيعمل على دفع احلكومة 

لتنفيذ املشاريع التنموية.

تنشيط االقتصاد

من جانبه، أكد رئيس مجلس 
إدارة بنك االستثمار اخلليجي د.فؤاد 
العمر أن أول قضية يجب طرحها 
الفتــــرة املقبلة  على املجلس في 
تنشيط الوضع االقتصادي وذلك 
عن طريق تسهيل االئتمان، مبينا في 
ذات السياق أن كثيرا من الشركات 
تعزف عن االئتمان ضمن قانون 
فيه قيود وشروط حتد من هامش 
احلرية أو اخلصوصية التي حتتفظ 
أو تعتمدها أغلبية الشــــركات في 
استراتيجياتها. وأضاف العمر أن 
هذه القيود تعوق الشــــركات عن 
تطوير مشاريعها برفضها أو عدم 
رغبتها في الدخــــول حتت مظلة 
قانون االســــتقرار املالي. وشــــدد 
في ســــياق آخر على تبسيط كل 
اإلجراءات التي من شأنها أن جتذب 
االستثمارات األجنبية، مشيرا إلى 
القانون الضريبي. ودعا العمر إلى 
ضرورة إعــــادة النظر في قانون 
التجارة باعتباره قد استهلك ولم 
يعد صاحلا فــــي الوقت احلاضر. 
وطالب بإعــــادة النظر في قانون 
B.O.T، نظرا إلى أنه يشمل عدة قيود 
من الضروري مراجعتها وتبسيط 
بعض اإلجراءات التي من شأنها أن 

تفتح خطوط متويل.

ملف التنمية

ورأى اخلبير االقتصادي حجاج 
بوخضور أن أبــــرز القضايا التي 
يجب أن تطرح على املجلس اجلديد 
ملف التنمية الذي اعتبره في غاية 
األهمية إضافة إلى كل التشريعات 
التي تعنى بتنفيذ املشاريع التنموية 
أو تلك املتعلقة بإصالح املمارسات 
لتنفيذ مجمل هذه املشاريع. وأضاف 
أن مــــن التشــــريعات التي يجب 
استحداثها البدء في تنفيذ البيئة 
االستثمارية وحتويل الكويت إلى 
مركز مالي وجتاري. وطالب بالعمل 
على تنفيذ البرامج التنموية سواء 
في القطــــاع التعليمي أو الصحي 
أو أي مــــن القطاعات األخرى عن 
طريق تطوير آليات السيما تطوير 
الكفــــاءات وتطوير التشــــريعات 
لتحقيق القيمة املضافة مشيرا إلى 
أن هذا يتطلب فهم هذه اإلضافات من 
خالل اإلصالحات التي على مجلس 
األمة مناقشــــتها. أما فيما يتعلق 
بالقوانني التي يجب اســــتحداثها 
لتحقيق البيئة التنموية وحتقيق 
رؤية صاحب السمو بجعل الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا فيجب املصادقة 
على قانون هيئة سوق املال وقانون 
 B.O.T الشركات وتعديل قانون الـ
وختم بقوله: «هذا ما ننتظره من 

املجلس اجلديد». 

ان يبدأوا بالتركيز على التشريعات 
التنموية ومنها:

١ ـ إقــــرار تعديــــالت قانــــون 
الشركات التجارية اجلديدة: نظرا 
لتطور عالم التجارة واالستثمار 
في الكويت على وجه اخلصوص 
وفي مناطــــق العالــــم على وجه 
العموم، فإن إقرار تعديالت جديدة 
لقانون الشركات التجارية أصبح 
امرا ضروريا، الســــيما ان قانون 
الشركات التجارية الكويتي احلالي 
وضع منذ ١٩٦٠ وبالتالي فإن ذلك 
البد ان يتعارض مع فكرة التطور 
املستمر الذي يشهده قطاع التجارة 

في الكويت واملنطقة.
٢ ـ إقرار مشروع قانون العمل 
في القطاع األهلي، لقد أثبت الواقع 
العملي ان قانون العمل في القطاع 
األهلــــي احلالي ال يفي مبتطلبات 
االســــتقرار الوظيفي في الكويت 
للوطنيــــني واملقيمــــني، وعليه ملا 
كانــــت الرغبة في دعــــم العمالة 
الوطنيــــة لالنخراط فــــي القطاع 
اخلاص ومن أجل ذلك أنشأت الدولة 
جهازا حكوميا يعمل وفق دراسة 
منتظمة لتحقيق تلك االهداف، جند 
ذلك يصطدم بقانون عمل ال يحقق 
آمال وتطلعات العاملني في القطاع 

اخلاص.
١ـ  تعديل أنظمة اإلقامة والهجرة 
لألجانب: لقد أثبت الواقع العملي 
ان انظمة الكويت املتعلقة باألجانب 
والهجرة، أنظمــــة جانب منها قد 
اخترق بطرق قانونية وأخرى غير 
قانونية من قبل ضعاف النفوس، 
مــــا قد يضــــر بســــمعة الكويت، 

خصوصا ونحن في زمن األلفية 
ومازلنا باستعباد الكفيل ملكفوله 
بطريقة وأخرى، وهذا احلديث ليس 
بغريب وامنا واقع يثبته احلال، لذا 
فنتطلع حقيقة الى نسف قانون 
انظمة االقامة احلالي واســــتبداله 
بقانون يجعل من الدولة كفيلة لذلك 
األجنبي، وذلك للقضاء على جتار 
اإلقامة وحل العديد من املشكالت 
اإلنســــانية ومنها مسألة التغيب 

وإغالق املنشأة وفقا لرمز ٧١.
٢ ـ إقــــرار قانــــون اجلرائــــم 
اإللكترونيــــة: لقــــد أعــــد النادي 
القانوني في فترة ســــابقة حلقة 
نقاشــــية حول موضوع اجلرائم 
اإللكترونية، وانتهى إلى ضرورة 
وجود قانــــون جنائي يعاقب كل 
من يعتدي على األنظمة املعاجلة 
إلكترونيا، خصوصا مع حديث عدد 
من األطراف احلكومية عما يسمى 
باحلكومة اإللكترونية فكيف يكون 
هناك مشروع حكومة إلكترونية أو 
جتارة إلكترونية دون وجود قانون 
حماية جنائــــي، وبالفعل خاطبنا 
اخلبير اجلنائي والعميد املساعد 
بكلية احلقوق د.عادل املانع حول 
ذلك املوضوع وأبدى اســــتعداده 
لصياغة مشروع قانون، وبالفعل 
قام بإعداده وقمنا بدورنا بتقدميه 
لنائب رئيس مجلس األمة مشاري 

العنجري.
٣ ـ تفعيل قانون مشــــاريع الـ 
BOT : لقد أصبحت مشاريع التنمية 
والبنية األساسية التي تقام وفق 
الـ BOT ومشاريع الشراكة  نظام 
بني القطاع اخلاص واحلكومة التي 

ضرورة تركيز «المجلس» على نوعية التشـريع        
الراهـن الظـرف  خدمـة  فـي  وأهميتـه  وقوتـه 

أهمية ترك الخالفات السياسـية والحسـابات 
الشخصية والتفكير الجدي والفعلي في حاضر الكويت

قانـون العمـل فـي القطـاع األهلـي الحالي ال 
يفـي بمتطلبـات االسـتقرار الوظيفي فـي الكويت 

كيف يكون هناك مشـروع «حكومـة إلكترونية» 
أو «تجـارة إلكترونية» دون وجود قانون حماية جنائي؟

«B.O.T» المشـعان: التركيز على قضية اإلسكان وإدخال تعديالت فورية على قانون الـ


